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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.00212022-PERP \ COMISSÂ3 DE 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Saúde 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de alimentação pronta, para atender as 
necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no Iink -licitações. 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 2610112022 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 07/02/2022 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 07/02/2022 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás O9hs00min do dia 07/02/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE toma público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n°09.03.004/2021 de 09 de março de 2021, juntado 
ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima indicado, as 
PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes à licitação objeto deste instrumento, 
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as 
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado 
pelo Decreto Federal n°9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da 
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, 
siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 
2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica e económico financeira e 
regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto; 
5. CONTRATANTE: O Município de Quixadá que é signatário do instrumento contratual; 
6. CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a 
Administração Pública; 
7. PREGOEIRO: Servidor(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará 
os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução 
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando 
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação 
ao edital e recursos contra seus atos; 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo, 
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão; 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de definir o 
objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre 
impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o 
objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e 
promover a celebração do contrato; 
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadá; 
11. DOE: Diário Oficial do Estado; 
12. ÕRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade conveniada com o 
Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 

Trav. Js"Jçrge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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3.4g preçoyéfativos à 13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro form 

prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 
14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 
15. ÕRGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública municipal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 
16. ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 
17. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

1 -DO OBJETO 
1.1 - Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de alimentação pronta, para atender as 
necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 

1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 
ANEXO 1-TERMO DE REFERENCIA; 
ANEXO II— MODELO DE CARTA PROPOSTA; 
ANEXO III- MINUTA DE DECLARAÇÕES; 
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
ANEXO V- MINUTA DE CONTRATO 

2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa juridica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, 
associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compatíveis com o objeto da licitação e previamente 
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do 
pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41) 
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site 
www.bllcompras.org.br, acesso corretoras". 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site 
da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil- BLL por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil- BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente 
credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes específicos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 

Trav. Jósfltrge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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2.4 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 	\\ coM'00E  J 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que jhe te m sido - 
aplicadas, por força da Lei fl9 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro fará pesquisa no site 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem 
nesta situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
Ç Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus incisos e parágrafos, 
da Lei Federal n° 8.666193 e suas posteriores atualizações; 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br  
2.9 - As empresas, pessoas físicas ou jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 a, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br, 
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para 
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL; 
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site 
w.bll.orgcompras.org.br- acesso corretoras" até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas. 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Ucitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade; 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 50. inciso III, da Lei n°. 40.520/2002; 

Trav. Jot*ge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o ç?'iÀegociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subitem 2.1.4 a", com fffn,a reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br:  
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou 
através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil . BLL por ele indicada, junto 
á respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento: 

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do inicio da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasilia - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame; 
3.3 - Os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação  exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 70 da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatõrias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,  VII da Lei n° 
10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível. 
1) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substitui-Ia. 
9) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
h) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, ás normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item, 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7.1-A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

Trav. Jose Joge, S N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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3.7.2-A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera ç& 	atir '* execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.7.2.1-Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
3.7.3-Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°8,666193). 
3.7.3.1-Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros: no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
3.7.4-A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
3.1.5-A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro licitante, 
3.7.6-As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponiveis na internet, apôs a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-à em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados reste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
4.3-A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4-A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5-0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6-0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7-Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8-0 lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote, 
4.9-Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10-0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema, 
4.11-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12-Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 'aberto', em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4.13-A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
4.15-Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
4.16-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
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4.17-Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que fo'r 
0111 

'jtrado em 
primeiro lugar. 
4.18-Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.19-No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20-Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21-0 Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22-Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos aris. 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538, de 2015. 
4,24-Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25-A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27-No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28-A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29-Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 30, § 
21, da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1-no pais; 
4.29.2-por empresas brasileiras; 
4.29.3-por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; 
4.29.4-por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30-Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
4.31-Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33-0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
4.34-Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4,35.1-Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto a 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em r&ação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
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em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do ari. 71  e no § 90 	 reto n.° 
10.024/2019. 	 - 
4.35.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequivel. 
4.35.3-Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
4.35.4-Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita: 
4.35.5-Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com. 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata: 
4.35.6-0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7-0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35,8-Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta: 
4.35.9-Os licitantes deverão colocar á disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando foro caso, 
4.35,10-Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no char a nova data e horário para a sua continuidade, 
4.35.11-O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 
4.35.12-Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar á subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35,13-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35.14-Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.35.15-Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

5 - DA HABILITAÇÃO 
5.1-Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação. especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps .tcu .gov. br!). 
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429. de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 
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5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmp 	%WIt o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relate 	ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 
5.5-A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
5.7-Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.1 1-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.00212022-PERP 
ÕRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a 
exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.2 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.3 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à 
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13 para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.4 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13. 
5.13.5 - anão cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 
nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
S. 13.6 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 

5.14 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURDICA 
5.14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a). NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede, 
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b). EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certiflc'àdoifá
, 
 •ndição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitio 
w. portaldoempreendedor.gov. br, 
c). NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores: 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores: 
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autorização expedido pelo órgão competente:  
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva.  

f). CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio(s), 
quando se tratar de sociedade; 

5.14.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA:  
a) Fazenda Federal (CNP.J): 
b) Fazenda Estadual ou Municipal (FIC ou ISS): 

5.14.3- RELATIVA Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de requlandade, em plena validade, para com. 
a) - a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e á Divida 
Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, 
de 2 de outubro de 2014): 
b) - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante) - Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei: 
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei: 
d) - Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): 
e) . Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT; 	- 	- 	 

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.  

5.14.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual periodo, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei 
Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores: 
5.14.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação. 

5.14.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, estando ás informações sujeitas á conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as 
demais informações: 	 \ 

Trav. Joséo+ge, S N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEtTUPADE 	a' 

1W QUIMDA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 
d) período de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
O identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
5.14.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução &i 
entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis como Termo de Referência deste edital, conforme o caso. 
5.14.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item 5.14.4.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 
5.14.4.4- Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão 
promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria Geral do 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabiveis, conforme a legislação vigente. 

5.14.5 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1-Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
5.14.5.2 - Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento 
judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso da licitante em 
recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação. 
5.14.5.3- Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço deverá ser acompanhado 
dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial, 
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 
proposta, na forma do artigo 31, inciso 1, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 
5.14.5.4- No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em 
jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial; 
5.14.5.5- No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura 
e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - constando ainda, no 
balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado no Conselho 
Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa; 
5.14.5.6- No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de 
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - constando no Balanço o 
número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado. 

5.14.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a 
proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 7° da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 
8.666193 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJÍMF 
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
c). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, reslvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
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/ 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obriga6c ôtit.p46 licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível 
identificar quem assinou; 
d). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste 
edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJIMF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou. 

6- ORIENTAÇÕES SOBRE AFASE DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ/CPF, ressalvando-se 
aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os 
estabelecimentos-sede e filiais - da licitante. 
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem 
acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado. 
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente no sistema, não sendo admitido 
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer 
adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados quando 
solicitado; 
6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas neste 
edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) 
dias anteriores à data de abertura da sessão. 
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de veflficação, sendo o licitante 
obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sob pena de, não o 
fazendo, ser inabilitada. 

7-DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01 
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo Pregoeiro 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as 
especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-á 
posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação exclusivamente daquelas que 
tenham atendido às exigências deste edital. 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes 
7.4 - No caso de desconexão com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando ao Pregoeiro, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do 
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere a 
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
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7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Co - mentar 	de 14 de 
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte. da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.91, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo á contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte. na  forma do inciso 1 deste item, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na 
ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena 
de preclusão: 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os 
presentes à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 20  lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto á intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio; 
c) O fato, o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados: 
d) O pedido, com suas especificações. 
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7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, 	minh. ' os autos 
devidamente fundamentado á autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatôrio. 
7.24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25 - O acesso á fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municipios do Estado do Ceará, bem 
como no flanelógrafo do municipio, e ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
7.29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.30 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsidios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas á sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retomará ás atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a 
ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanções cabiveis. 
7.34 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta 
licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o 
Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma adotada inicialmente, 
7.35 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve á anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.36 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.36.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ('chaí), e-mail, ou, ainda, fac-simile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatóno. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93. deverá obedecer às 
disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

9- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada, além das obrigações resultantes dabservância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer às 
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10 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 	 COF'ISSÂf) DE 

10.1 . A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se 
classificado em primeiro lugar. é da competência do PREGOEIRO. 
10.2 - A homologação deste pregão é da competência do titular da origem desta licitação. 
10.3 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente processo, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação 
escrita. 

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÔES)ORÇAMENTÃRIA(S): 
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal. inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 2° do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n2 8,666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábir. 

12. DILIGÊNCIA: 
12.1 Em qualquer fase do procedimento licitatôho, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover 
diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de 
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta. 
12.2. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificaçãolinabilitaçâo. 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Municipio, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer às 
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o municipio de Quixadá-Ce convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital, 
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo municipio de Quixadá-Ce. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes. respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora. 
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 11  classificado para cada lote da Ata de Registro de Preços. 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatwra da Ata de Registro de Preços. 
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13.3. Incumbirá á administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro déPrços • quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possiveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57. 58 e 65 
da Lei n.° 8.666/93. 
13.5. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, § 11  do Decreto 7.89212013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Municipio a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, 
quando o Municipio optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado. por outro meio legalmente permibdo, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-Ce e ficarão à disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10. O Municipio monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
13.11. O Municipio convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tomar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado á época do registro - equação econômico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores á 
média daqueles apurados pelo Municipio para determinado lote. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 10  colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

14— DA FISCALIZAÇÃO 
14.1 - A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por intermédio de 
servidor designado pelo Secretário de Pasta do Municipio de Quixadá. 
14.2 - A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Municipio de Quixadá. 
14.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser prontamente 
atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Municipio de Quixadá. 

15- DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo MUNICíPIO, na 
proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de serviço 
expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa. 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
15.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do municipio de 
Quixadá-Ce. 

Trav. Joíé J6)e, SM 
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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15.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em .- ~mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores. observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
15.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
15.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
15.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta'ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
16. 1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
16.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo. 
16.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumpnr prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuizo das sanções legais 
na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
16.4 - As multas previstas nas alineas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará á CONTRATADA. 
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão aplicadas á 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimpléncia acarretar prejuizos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Quixadá será aplicada á 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objeUvos da Licitação. 
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilicitos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 
16.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para 
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

Trav. Jose Jo 
	

S  
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17-DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, •.; 	- ssoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacaoquixada.ce.gov.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav, José Jorge Matias Lobo, sin, Bairro Campo 
Velho, CEP n°63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
17.3- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
17.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
17.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatôrio deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores á data designada para abertura da sessão pública. exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital. 
17.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 

a 	17.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1-A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
18.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato: 
b) 'Prática Fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução de contrato; 
c) Prática Conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em niveis artificiais e 
não competitivos; 
d) -Prática Coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade. visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) Prática Obstrutiva": (a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula 18.1 deste Edital: (b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
18.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente 
ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 
da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
18.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos 
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato 
18.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei 
Federal n°8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa 
fisica Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na 
execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas 
administrativas, criminais e civeis, 

Trav. José Jorge, SN 
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19. DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAS 	TUAIS 
19.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, '- -,mo cedê-lo ou 
transferi-lo, no todo ou em parte. 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
20.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas. 
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
20.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
20.8 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatório; 
20.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.520/2002, do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n°8.666/93, com suas posteriores alterações; 
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

21 -DO FORO 
21.1 - O Foro, designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo Contratual, será 
o da Cidade de Quixadá - Ceará. 

Quixadá-Ce, 24 de janeiro de 2022. 

J( 
• ..• 

José Ivan de P . unior 
Pregoeiro' 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÉNCIA 
: 

1. OBJETO 	 ftuunca 

1,1. Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de alimentação pronta, para atender 
necessidades da Secretaria da Saúde do rnunicipio de Quixadá-Ce. 

2, JUSTIFICATIVA 
21. O procedimento licitatõdo para registro de preço, visando futura e eventual contratação de serviços de buffet 
para fornecer (refeição, lanche e cofre break). se faz necessário para suprir as necessidades da secretaria, no 
desenvolvimento das atividades e quando da realização de eventos ou seminários de responsabilidade da 
Secretaria da Saúde do municipio de Quixadã'Ce. 

3. ESPECIFICAÇÕES 
3.1. A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer todas as 
normas necessárias à sua contratação, corno também atender todos os critérios, conforme tabela abaixo: 

LOTE 1 - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO OTO 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1.1 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO MINIMO 6006 - OPÇÃO 01 - 
Especificação: Fornecimento de refeição minimo 6009 - opção ai, 
contendo: arroz branco, feijão, no mínimo 02 tipos de carne ou frango. 
salada, farofa, 01 copo de 2m1 de refrigerante (sabores variados), Dl 
porção de sobremesa (doce ou tona). 

SERV 750 20,833 15.624,750 

1.2 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO MINIMO 6006 - OPÇÃO 02 - 
Especificação: Fornecimento de refeição mínimo 600g - opção 02, 
contendo: balão de dois com queijo, no minimo 02 tipos de carne 
assada ou frango, salada, farofa, 01 copo de 200m1 de refrigerante 
(sabores valados), 01 porção de sobreiitsajdoce ou toda). 

SERV 750 20,833 15.624,750 

1.3 FORNECIMENTO DE LANCHE - OPÇÃO 01 - Especificação: 
Fornecimento de lanche -opção 01, contendo: 01 porção de toda de 
franqo, ai copo de 200rn1 de suco ou refrigerante (sabores vaiados). 

SERV 750 13,433 10.074,750 

1.4 

FORNECIMENTO DE LANCHE - OPÇÃO 02 - Especificação: 
Fornecimento de lanche - opção 02. contendo: 01 salgado com no 
mínimo 1009, 01 copo de 200rn1 de salada de frutas (sabores 
V~).  

SERV 450 13,767 6.195.150 

1.5 
FORNECIMENTO DE LANCHE - OPÇÃO 03 - Especificação: 
Fornecimento de lanche- opção 03, Contendo: 01 pão com patê, 01 
rosquinha, 01 pedaço de bolo, 01 copo de 200m1 de suco (sabores 
vaiados) ou café com lede. 

SERV 1.125 14.767 16612 675 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTEI RI 64132,215 

LOTE 2- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 
VALOR 

UNITÁRIOESTIMADO ESTIMADO RI 

VALOR TOTAL 
R$ 

2.1 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO MINIMO 6006 - OPÇÃO 01 - 
Especificação: Fornecimento de refeição minimo 6009 - opção 01, 
contendo: arroz branco, feijão, no mínimo 02 tipos de carne ou frango, 
salada, farofa, 01 copo de 200mI de refrigerante (sabores vaiados), 01 
porção de sobremesa (doce ou tona). 

SERV 250 20.833 5.208,250 

2.2 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO MINIMO 6006 - OPÇÃO 02 - 
Especificação: Fornecimento de refeição mínimo 6009 - opção 02, 
contendo: baião de dois com queijo, no mínimo 02 tipos de carne 
assada ou frango, salada, farofa. 01 copo de 200m1 de refrigerante 
(sabores variados), 01 porção de sobreinesajdoce ou torta). 

SERV 250 20,833 5.208.250 

2.3 
FORNECIMENTO DE LANCHE - OPÇÃO 01 - Especificação: 
Fornecimento de lanche - opção 01, contendo: 01 porçãde toda de SERV 250 - 13433 3358250 

Trav. Jo4rJbrge, $111 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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frango, 01 copo de 200m1 de suco ou refligerante (sabores vaiados). 

2.4 

FORNECIMENTO DE LANCHE 	OPÇÃO 02 - Especificação: 
Fornecimento de lanche - opção 02, contendo: 01 salgado com no 
mínimo lOOg, 01 copo de 200tnl de salada de bulas (sabores 
vaiados). 

SERV 150 2.065,050 13,167 

2.5 

FORNECIMENTO DE LANCHE 	OPÇÃO 03 	Especificação: 
Fornecimento de lanche - opção 03, contendo: 01 pão com patê, 01 
rosquinha, 01 pedaço de bolo, 01 copo de 200m1 de suco (Sabores 
variados) ou café com leite. 

SERV 375 14,767 5.537,625 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 21.311,425 

LOTE 3- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM 
- 

ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR 	TAL 
ESTIMADO!2 '' 

31 

FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - oPçÃo 01 - Especificação: 
Fornecimento de Co#e Wea 	opção 01, contendo: 01 porção de bolo 
fofo ou liso, 0l 
01 porção de torta de frango, 01 fatia de tapioca com no mínimo 509 e 
01 porção de salada de frutas, 01 copo de 200m1 de refrigerante 
(sabores variados), chocolate quente ou leite com café. 

SERV 1.00017.733 17.733.000  

32 

FORNECIMENTO DE COFFE BREU - OPÇÃO 02 -Especificação: 
Fornecimento de Coife Break - opção 02 contendo: 01 porção de bolo 
fofo ou liso, 01 salgado com no minimo 809, 01 porção de torta de 
frango, 01 copo de 20nI de suco, vitamina ou refrigerante (sabores 
vaiados). frutas (vaiadas 

SERV 1.000 18,067 18.067,000 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 35.800,000 

LOTE 4-DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

(TEM ESPECIFICAÇÃO UND 0W 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

4.1 

FORNECIMENTO DE QUENTINHA - OPÇÃO 01 - Especificação: 
Fornecimento de quentinha 	opção 01, contendo: quentinha pronta 
de balão de dois com queijo, no minimo 02 tipos de carne assada ou SERV 500 14,733 7.366,500 
frango, farofa, salada, 01 copo de 200m1 de tefiiyereite (sabores 
vaiados) 

4.2 
FORNECIMENTO DE QOENTINHA- OPÇÃO 02- Especificação: 
Fornecimento de quentinha - opção 02, contendo: quentinha pronta 
arroz branco, feijão, no minimo 02 tipos de carne assada ou frango. 
farofa, salada, 01 copo de 200m1 de refrigerante (sares vaiados). 

SERV 500 14,733 7.366.500 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 14333,000 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 136.042,70 (cento e trinta e seis mil, quarenta e dois reais e setenta 
centavos) 

4. DO CONTRATO DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO 
4.1. Não será permitida em hipótese alguma a subcontratação para os serviços objeto deste certame. 
4.2. A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
4.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vicios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o arte 70 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
4.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem corno o nome dos funcionados à regularização eventualmente 

Trav. j'Çorge, S  
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envolvidos, determinando o que for necessário a regulanzaçao das falhas ou defeitos obsZivadõs*enca 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabiveis. 	 \COMIssÀ DE 

S. DO PAGAMENTO 
51. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de serviço 
expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
5.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do municipio de 
Quixadá-Ce. 
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente manda pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
5,4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da 
data da sua reapresentação. 
5.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE" ás certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1, A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (à) CONTRATADO (A) todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: 
6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual: 
6.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 
6.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas 
pelo Setor Competente. 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO(A) 
7.1. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste termo de 
referência e no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame: 
7.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações: 
7.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira 
que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços: 
7.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente. os esclarecimentos que 
forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE; 
7.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pelo(a) CONTRATANTE: 
7.6. Arcar com eventuais prejuizos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual, 
inclusive, respondendo pecuniariamente: 
7.7. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de 
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive, as 
contribuições previdenciánas fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc. 
ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixadá por eventuais autuações administrativas 
e/ou judiciais uma vez que a inadimplência do(a) CONTRATADO(A), com referência às suas obrigações, não se 
transfere á Prefeitura Municipal de Quixadá: 
7.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com q objeto do contrato: 

Trav. Jo eiõtge, S'N 
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7.9. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 	 - balho e 
legislação pertinente; 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as 
demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 
d) período de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
O identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
8.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou entrega 
foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso. 
8.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao que 
dispõe o item 8.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o atestado 
faz vinculação. 
8.4- Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão promover 
diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado á Procuradoria Geral do 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 

9. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
9.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço por lote, observado as 
especificações e parâmetros definidos neste termo. 

10. DA GESTÃO DE CONTRATOS 
10.1. Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e fiscalizada pelo funcionário 
designado pelo Gestor da pasta. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
11.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
11.1.1. Ensejar retardamento da realização do certame. 
11.1.2. Cometer fraude fiscal. 
11.1.3. Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
11.1.4. Apresentar documento ou declaração falsa. 
11.1.5. Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo. 
11.1.7. Cometer fraude na entrega do produto, e 
11.1.8. Descumprir prazos. 
11.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadã-Ce, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais corninações legais. 

Trav. José Jõrge, S'N 
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113. A CONTRATADA sujeitar-se-à. em caso de irtadimplemento de suas obrigações, a adQ#i&é, 	. - nsôes 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejulzd . 	ções legais 
na esfera civel e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
11.4. As multas previstas nas alineas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo, 
11.5. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
11.6. As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Municipio de Quixadá serão aplicadas à 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuizos para a 
Administração. 
11.7, A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
11.8. As sanções previstas no item 11.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
11.8.1. Praticar atos ilicitos. visando frustrar os objetivos da Licitação. 
11.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
11.9. A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 
11.10. Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para 
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

12. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade com os 
artigos 77. 78 e 79 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
12.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo de outras penalidades, se a CONTRATADA: 
1. Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
II. Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência da 
CONTRATANTE: 
III. Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato: 
IV. Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 
V. For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 
12.3. Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará á CONTRATADA somente o valor relativo aos 
serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilicito), descontadas as multas porventura aplicadas. 
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ANEXO II. PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.00212022.PERP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 
Comissão de Pregão 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de alimentação pronta, para atender as 
necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 

LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR 
R$ 

VALOR
UNITÁRIO TOTAL R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE_ R$ 

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias; 
O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Local e data 	de 	de 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (art. 30, § 50  do Decreto Federa! 
n°. 10.024/2019) 

Trav. José Jorge, SIM 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

t  3  fl Rubrica " 
COMIÇs49 DE  

1'.'. 

   

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao Município de Quixadá Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

0 	b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao Município de auixadâ Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos 
deste edital e seus anexos; 

o) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 
32, §20, da Lei n.° 8.666/93. 

d) que, sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser 
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei. 

(CE), 	de 	 20 

0 	DECLARANTE 

Trav. JoÍé)àrge, S/N 
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Aos XX dias do mês de X)(XX de 	o município de Quixadá, inscrito no CNPJ N° 	/ 	 
sede à 	  através da Secretaria Municipal de ________, sendo facultado,  eu,  
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal NQ 8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9.486, de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 
10.002/2022-PERP para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria 
RESOLVEM: registrar os preços para Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de 
alimentação pronta, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, por um 
período de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por Lote, oferecido pela(s) empresa(s), cujas 
propostas para os LOTES n° 	foi classificada em 10  lugar o licitante vencedor 	  
representada pelo Senhor Sr. 	 inscrito no CPF n°. 	 que entre si, justo e avançado a presente 
ata, devidamente precedida da licitação, realizada na modalidade PREGÃO, conforme o Processo n° 16.008/2021 
pelas cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de alimentação 
pronta, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, de acordo com as 
exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referência e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço, 
por um período de 12 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DAS OBRIGAÇÕES: 
Subcláusula Primeira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de 
Preços. 
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, para fins de liquidação. 
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de 
Preço. 
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro 
das normas da Ata de Registro de Preço. 
e) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado. 
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO. 
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado, nos termos do 
art. 67 da Lei n° 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento. 
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o município de Quixadá 
1) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 
medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA ás dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 

objeto, quando necessário. 
k) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 
1) Notificar, por escrito à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 
ITENS, fixando prazo para sua correção. 
m) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratante observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

Subcláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da convocação. 
b) indicar, no mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do ÇPF. 

ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	- SRP 

Trav. José Jorle, SIN 
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c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a propol(aFétRàiâ/ 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do município de Quixadá para a CONTR$A0&do-4(uantitativo 
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável. 
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas à pessoal. 
o permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do município de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo município de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender. 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
i) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 
j) comunicar ao município de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
k} fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: 
Subcláusula Primeira - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de 
compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
Subcláusula Segunda - Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do 
município de Quixadá-Ce. 
Subcláusula Terceira - O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
Subcláusula Quarta - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
Subcláusula Quinta- Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
Subcláusula Sexta Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE às certidões apresentadas, 
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, relativas a 
utilização do Sistema de Registro de Preços. 
Subcláusula Primeira- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
Subcláusula Segunda- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
Subcláusula Terceira- Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o FORNECIMENTO registrados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação especifica para o 
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneciário do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 

Trav. Jos6 Jor*e, S/N 
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Subcláusula Quarta - O município de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão reàpo)1Mef'AIos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Quinta . Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma sã vez e não 
houver obrigações frituras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações frituras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme art. 10  § 

30  do Decreto n°9.488, de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
art. 10  §4° do Decreto n°9.488, de 30 de agosto de 2018). 

CLÁUSULA QUINTA —OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: 
5,1. Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma 
correta: 
5.2. Consultar previamente a administração do município de Quixadá, objetivando a obtenção das informações 
necessárias á aquisição pretendida; 
5.3. Verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando o município de 
Quixadá eventuais desvantagens verificadas: 
5.4. Encaminhar a administração do município de Quixadá cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias corridos, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; e 
5.5. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata, 
informando a administração do município de Quixadá qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular. 

CLÁUSULA SEXTA. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
6.1. A Ata de Registro de Preços vigorará a partir da data de sua assinatura por 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria da Saúde 
competindo-lhe: 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos 
PRODUTOS registrado; 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever 
os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados; 
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho: 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar 
novas certidões ou documentos vencidos: 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 
f) consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro Órgão da 
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata; 
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas. 

Trav. José 'Jorgè, $114 
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Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo á conveniência e ao interesse público, podera&SP 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim 
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: \O'.ítuo 

8.1. Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS, o quantitativo, as empresas fornecedoras e 
representante legal são os constantes do Modelo de Proposta e Anexo 1 desta ata de registro de preços: 
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei 0 
8.666, de 1993. 
§ 12  O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 
§ 22  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 32 Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 42 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
9.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para 
futuro fornecimento, terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
Subcláusula única Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços o município de Quixadá não 
será obrigada a contratar o fornecimento disposto na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à contratante, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. O município de Quixadá poderá ainda, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à contratada, neste caso, o contraditório e 
ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
10.1. O município de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro 
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem 
de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Primeira - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os pedidos 
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a fornecimento for de uma só vez e não houver obrigações 
futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de fornecimento nas hipóteses que se fizerem 
necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Segunda - A Administração não emitirá qualquer Pedido de fornecimento sem a prévia existência do 
respectivo crédito orçamentário. 
Subcláusula Terceira - O extrato do contrato, quando realizado, será, em qualquer hipótese, publicado na 
imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da fornecimento ao licitante ou, quando for o 
caso, da assinatura da Ata de Registro de Preço de fornecimento. 
Subcláusula Quarta - O Pedido de fornecimento será formalizado por intermédio de: 
a) Nota de empenho e autorização de fornecimento se o fornecimento for de uma só vez; ou Ata de Registro de 
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações futuras;  \ 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DO RECEBIMENTO: 
Os ITENS serão: 
a) Recebidas provisoriamente, por intermédio de um responsável a ser designado pela Secretaria requis 
para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes na Ordem 
de FORNECIMENTO; 
b) Recebidas definitivamente, após comprovação da compatibilidade dos itens com as especificações e 
conseqüente aceitação, impreterivelmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de 
fornecimento; 
c) Rejeitadas, quando em desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referência do Edital convocatório. 
Subclúsula Primeira - Ainda que os itens sejam recebidas em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a 
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos mesmos. 
Subcláusula Segunda - Os itens deverão ser prestados com validade mínima de 60 (sessenta) dias, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES: 
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o município de Quixadá pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea d'. Referida penalidade 
é de competência do município de Quixadá. 
f) As penalidades previstas nas alíneas 'd" e 'e" poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato 
ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e, será excluída do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 40  da Lei 10.520/2000, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem: 
1- convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital. 
2- Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços; 
3- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
4- Comportar-se de modo inidôneo; 
5- Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
6- Cometer fraude fiscal; 
7- Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONT?.ATADA estará sujeita às penalidades tratadas na 
condição anterior: 

b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da 
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior â do seu vencimento; 
c) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar o fornecimento adicional a 
órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitat&io, será indicado o segundo classificado, e assim 
sucessivamente. 
Subcláusula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo prevjstc'ho 	v#\ 

- 	, 	 1'-. 	' Termo de Referencia, no período de 12 meses. 	 j' I4s.' 
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1-Pelo fornecimento desconforme com o especificado e aceito. 
2- Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejeitado pelo município de Quixadá. 
3- Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão. 
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, s ~11 ° 

penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n°8.666/93. 
Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo município de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alinea '9',  a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alínea g' poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
as de multa, elencadas nas alíneas Mb' e "c" da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
13.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
A pedido; 
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior; 
b) Seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insurnos que compõem o custo do material; 
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n° 
8.666/93; 
Subcláusula Primeira - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da Ata. 
Subcláusula Segunda - A solicitação do fornecedor para o cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pelo município de Quixadá, facultando-se a esta, aplicação das penalidades previstas na Ata. 
Subcláusula Terceira - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor 
relativas ao Registro. 
14.2. Por iniciativa do município de Quixadá: 
a) A CONTRATADA não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados 
no mercado; 
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços; 
c) Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado; 
d) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos de 1 a XII e XVII do Art, 78 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
15.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, 
conforme a seguir: 

- Por iniciativa da Administração: 
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93; 
b) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 
Subcláusula Primeira - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos subitem 
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 
Subcláusula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da contratada, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação. 

Trav. José JÇj?/N 
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Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados deverá serj- 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previ t 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

n 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:  
16.1. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representaç*tew»J'fl 1» 

especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao municipio de 
Quixadá, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e 
parágrafos, da Lei 6.666193 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vicios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da municipio de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (art. 70. da Lei n°8.666/93). 
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do municipio de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o 
recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue á CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da 
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com  base no art. 70, § 2° do 
Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábir. 
Subcláusula Única As despesas do exercicio subseqüente correrão á conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. DA RESCISÃO: 
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do 
fornecedor, assegurará ao municipio de Quixadá o direito de rescindi-]o, mediante notificação, com prova de 
recebimento. 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, 
constituem motivos para a rescisão da contratação: 
a) atraso injusüficado no fornecimento, bem corno a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao 
município de Quixadá; 
b} o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do 
município de Quixadá. 
Subcláusula Terceira - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será 
admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o 
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
Subcláusula Quarta - O município de Quixadã é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e 
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO: 
19.1. O município de Quixadá providenciará a publicação resumda desta Ata trimestralmente. nos termos do art. 15. 
§ 2 da Lei n°8.666. de 21 de junho de 1993. 

Trav. José Jorge,N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadã-CE 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
20.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os chamados casos omissos; -. 
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Pregão, a legislação e demais normas regulad9r4da 
matéria, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os princípios daQlasG_t.\ 
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 	1 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO: 	 \ COMICÇÀO o / 
21.1. As questões decorrentes da utilização desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,,, eE,>' 
processadas e julgadas no município de Quixadá, Seção Judiciária do Estado do Estado de Ceará. 
E, por estarem de acordo, lavrou—se este termo, em 02 (dois) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e 
assinadas pelas partes contratantes, abaixo assinadas e arquivado neste Municipio, conforme dispõe o artigo 60, da 
Lei n! 8.666/93. 

Quixadá-Ce de 	de ____ 

SIGNATÁRIOS: 

   

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	 CPF: 	  

	

2. 	 CPF: 	  

Trav. José Jor9'*, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

ÕRGÁO GERENCIADOR 

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

 

  

RELAÇÃO DOS ÕRGÁOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

Trav. José (Jorgiv,4  SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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#I 
ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NC 	  

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 	_.3- Q 
O- RubflCZS 

01. RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 
E-MAIL: 
TELEFONE: 
REPRESENTANTE: 
RG: CPF: 
BANCO: 	AGÊNCIA: 	CONTA CORRENTE: 

Trav. José 
Campo Velho, 63907.010 - Quixada-CE 



ÜIXTÃDÁ 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

LICITANTE VENCEDOR: _________.CNPJ N° 	  

VALOR. 
UND QTD UNITÁRIO 

VALOR TOTAL DO LOTE - 

ITEM 
	

DESCRIÇÃO 
VALOR 
TOTAL 

ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS,'&cn*,icçãn oç,) 

Quixadã-Ce, - de 	de 

MARCAS E EMPRESAS FORNECEDORAS 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 	 celebrada entre o 
municipio de Quixadã e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n° 10.00212022-PERP. 

LOTE 

Trav. Jose Jorge Manas Lobo, sn 
Campo Velho, CEP n° 63907-010 - Quixadã-Ce 
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CONTRATO N° 	 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 	 uE 

7? 6O1 
•1 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE°' 	°t . 1 Or , 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
	 E DO OUTRO LADO, A 
EMPRESA 	, PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da 	com 
sede à Rua 	 n° 	Bairro 	inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	,neste ato representada 
pela Ordenadora de Despesas da Secretaria da 	 Sra. 	  inscrita no CPF n° 
	 doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  
estabelecida na 	  inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	  neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). 	  portador(a) do CPF n° 	  apenas 
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1.0 presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.02412019, na Lei n°10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do 
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do 
Pregão Eletrônico n° 16.008/2021, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu Ordenador 
de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviços de alimentação pronta, para atender 
as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações 
contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo Ido edital e da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA- PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
3.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de serviço espedida pela 
CONTRATANTE e deverão ser prestadas na sede da contratada; 
3.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços após, a solicitação da unidade solicitante 
imediatamente. 
3.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e 
administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das Secretarias solicitantes, 
através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos 
e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos; 
3.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as 
especificações e quantitativos exigidos, esta sua aceitação condicionada á devida fiscalização dos 
agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não 
sejam satisfatórias; 
3.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
3.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e!ou 
serviços com a especificação. 
3.5.2. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e 

Trav. José Jorge Matias Lobo, sfn 
Campo Velho, CEP n° 63907-010 - Quixadá-Ce 
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consequentemente aceitação. 
3.6. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria Contratante. 

F7 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de serviço expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
4.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do município de Quixadá-Ce. 
4.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalícias e deste termo. 
4.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
4.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
4.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta"ON-LINE" ás certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
5.1. O contrato terá vigência até 31 (trinta e um) dezembro de 2022, contados da data da assinatura 
deste termo de contrato. Podendo ser aditivado. conforme Lei 8.666/93, dentro do ano orçamentário. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a 
alteração do OBJETO. 
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira 
prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
6.1. O valor do presente contrato é de RS 	 ( 	) e onerará recursos orçamentários na 
Dotação Orçamentária:   	. No Elemento de Despesas: 	 , Fonte de Recursos: 

PARÁGRAFO ÚNICO - DO REAJUSTE 
O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, salvo os casos expressamente previstos na Lei 
n°8.666/93. 

,0 i.ççDfl o' 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
7.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus 
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe a 
CONTRATADA: 
a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a 
execução deste contrato, dos bens adquiridos: 
b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos matenais e humanos 
necessários. 

Trav. José Jorge Matias Lobo, s'n 
Campo Velho, CEP n° 63907-010 - Quixadá-Ce 
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	  / y ft \  
C. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como/.ç 	

W  

4 1' - 	# transportes, frete, carga e descarga etc 
d. Cumprir as posturas do Municipio e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na.- -- 
execução do contrato; 	 \D. 	Ru ca 

e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 	Or 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo: 
f. Dar ciência imediata e por escrito á CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a 
execução do contrato: 
g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n°8.666(93; 
i. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE; 
j. Oferecer garantia minima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação. 
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
k. A contratada, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, caso não possua. deverá 
estabelecer sede dentro dos limites do municipio de Quixadá para execução dos serviços contratados. 
1. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo t do edital. 

CLÁUSULA OITOVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste 
contrato, cabe ao CONTRATANTE: 
a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual: 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercido das funções da CONTRATADA. dando-lhe acesso às suas 
instalações: 
c. Prestará CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a 
ser solicitados: 
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
9.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como 
cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA• DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato caberá ao Sr.(a) 	  e 
consiste na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou 
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
10.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
10.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
10.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 

4 
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10.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
10.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividad 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar á autoridadè 	itrjca 

responsável para que esta promova a adequação contratual á produtividade efetivamente realizada>\ cofi5S6Q Of 

respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei ti0  N 
8.666, de 1993. 
10.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
10.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 10  
e 20  do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 
10.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto á obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 
10.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
10.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
10.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à 
execução do fornecimento alocada. 
10.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
10.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
11.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do município de Quixadá, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, fisica ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2.002. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o caput" desta cláusula, serão conduzidos 
no âmbito do órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo 
órgão, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Trav. José Jorge MatIas Lobo, s/n 
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Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o caput" desta cláusula, poderão ser aplicadas as à#  
multas conforme legislação vigente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o parágrafo segundo desta cláusula, seS 
conduzidos no âmbito da Unidade Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade 
competente da mesma Unidade, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO QUARTO 
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

PARÁGRAFO QUINTO 
O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes às 
multas que eventualmente forem aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
12.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas nos 
artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal no 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, 
prevista no artigo 79 da Lei Federal no 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Fica ajustado, ainda, que: 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
a) o Edital PREGÃO ELETRONICO N° 10.002i2022-PERP e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
13.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do município de Quixadá. 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

xxxxxxxxx 	 xxx)oo(x 

Secretario(a) de 	 Razão Social 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. 	  2. 	  
CPF N°: 	 CPF N°: 

Trav. José Jorge Matias Lobo, sfn 
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ANEXO 1 DO CONTRATO N° 	  

RuDnca 
\. co" ,s.;hn o.: J LOTE 

VALOt 
ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD 

VALOR. 
UNITÁRIO 

R$ 
TOTAL 

R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE 	R$ 

Trav. José Jorge Matias Lobo, s/n 
Campo Velho, CEP n° 63907-010 - Quixadá-Ce 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

  

  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 10.00212022-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de alimentação 
pronta, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 
Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 26101/2022; 2. 
Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 07/0212022; 3. Abertura e Julgamento 
das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 07/02/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de 

• preços: ás 09hs00min do dia 07/02/2022, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 1" andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 ás 
11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-Ce, 24 de janeiro de 2022. 

5' 

JOSÉ IVA NIOR 

Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 26101/2022, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL OESTADO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA SAÚDE. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



José Ivan 

Pregoeiro 

iva Júnio 

PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

iUDTbJ 	4 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 10.00212022-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de alimentação pronta, para 
atender as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 
24 de janeiro de 2022 no flanelôgrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a 
legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 24 de janeiro de 2022. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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fl 
resultante do Pregão Presencial if PP2019/0I3SEAD - 

CONTRATANIli: Secretaria de Administração. CONTRATADO: 
Instituto Fuvaldo Lodi - Núcleo do Ceará. OBJETO: contratação de 
Empresaflnstituição para * prestação de sen'iços de agente de 
integração visando o preenchimento de vagas de estágio para 
estudantes de aliei médio, educação profissional e superior na 
Administração Municipal, de interesse da Secretaria de 
Administração do município de Quixadá. O presente Temia 

Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato 
original pelo período de 02 meses a partir da data da assinatura. 
Signatária Contratante: Roberta Glicya de Sá Felix. Secretária. Data 
da assinatura: 27 de dezembro de 2021. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Ideatlflcador:DFF5ED0C 

12° EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COT  
TEMPORÁRIA SELECÃO PUBLICA SIMPLIFI  
EDITAL N°002/2021 - INGETI.  

- DOS CARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CARGO; 011IE8fAD0R SOCIAL 
INSCUÇÃ0 NOME DO APROVADO RESULTADO 
1123 I ViTORIk0CM00S AMIROSIO ISADILITADO(A) 

2-DOS CARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CARGO, EPiittiIE1RO 
INSCRIÇÃO NOME DO APROVADO RESI LTADO 
IWI MARiA JARDWA ABAUlO DE SOUZA INABILJTADO(AI 

léu 	- NATALIA SILVA DE QVEIROZ LIMA INABILITADO(A) 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
SEGUNDO ADENDO AO EDITAL - TP 04.001/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A Comissão 
Permanente de Licitação faz saber a todos que, se acha aberto o 
SEGUNDO ADENDO AO EDITAL do Processo I..icitatório Tomada 
de Preços n° 04.001/2022-TP. cujo objeto é: contratação de empresa 

I

para prestação de serviços especializados de planejamento, 
organização e realização de processo seletivo de provas para 
seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de 
nível superior, nível médio e de nível fundamental da prefeitura 
municipal de Quixadi. bem como o processo seletivo para o 
preenchimento dos cargos de agente comunitário de saúde e de 
agente de combate as eademlas. Originariamente prevista para 
ocorrer no dia 08 de fevereiro de 2022. às 09h00niin. e 
REMARCADA para o dia IS de fevereiro de 2022. às 09h00min. 

MIRLLA MARIA SALDANHA UMA 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Tliiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador: D83E61 16 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Município de 
Quixadá, através da Secretaria de Administração, torna público o 
extrato do 30 Teimo Aditivo ao contrato n° 2019.03.13.OISEAD, 

S resultante da Adesão à Ata de Registro de Preço n° 
CRP20I9/00IDUG - CONTRATANTE: Secretaria de Administração. 
CONTRATADA: Gonçalves - Locação. Construção e Eletrificação 
Eirele - ME. OBJETO: contratação de serviços de locação de 
veículos para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Administração de Quliadá. O presente Termo Aditivo tem por 
objeto prorrogar o prazo de vigência pelo período de 12 meses a partir 
de 01 de janeiro de 2022. Signatária Coatratante:Roberta Glicya de 
Sã Felix, Secretária. Data da assinatura: 23 de dezembro de 2021. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador: B574A24C 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
12° EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DO 

EDITAL N'002/2021 - INGETI - RESULTADO DE 
HABILITAÇÃO 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA COMPOSIÇÃO 
DE BANCOS DE RECURSOS HUMANOS - EDITAL N° 
002/2021 —INGETI 

RESULTADO DE HABILITACÃ() 

CARGO TICjICO DE E FERMAGIM 
INSCRIÇÃO NOME DO APROVADO aEsvLTAoo 
1010 NAYDtA BARBOSA DE LIMA HABILiTADO(A) 

iii MARIA GIIYCIVASIA DOS SANTOS 
SILVA INABILITADO(AI 

lISO "NE KELI,Y ELMOS DE CASTRO HABILITADO(A) 

CARGO, TICNICO EM sAf)DE SUCAI. 
INflaÇÃO NOME DO APROVADO RISLLTADO 

670 DIAYNMA CAVALCANTE LODO DE 
CAS'A1HO HABILITM»A) 

7)0 MARIA lIMA MARTINS 0€ QULIRoZ HARIUTADO(AI 

3 - DOS CARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

CARGO' IICNICO EM SAtDE 5 CAL 
INscRiçÃo NOSIE DO APROVADO ~TAPO 

44 GABRIEL 	CRY$TIAN 	~ANDES 
FERRE IRA HABILITADO(A) 

4— DA PUBLICAÇÃO 

O presente Edital de Convocação, com a relação completa dos 
CONVOCADOS, estará publicado no Diário Oficial dos Municípios e 
no Diário Oficial do Estado, bem como no endereço eletrônico 
www.quixada.ce.gov.br  e no quadro de avisos da Prefeitura. 
atendendo às necessidade e conveniência de cada ente administrativo 
da Prefeitura Municipal de QUIXADA. 

É de inteira responsabilidade do candidato a sua omissão quanto ao 
que for publicado ou divulgado. 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, rcvogdas as 
disposições cm contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ.CE. 25 
de Janeiro de 2022. 

ROBERTA GUCTA DE &4 FELIX 
Secretária Municipal de Administração 

Publicado por: 
Nayanc Grace Fernandes 

Código ldentiflcador:684D0B7A 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação- A Comissão 

de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 10.002/2022-PERP. do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preços para futura e eventual contratação de 
serviços de alimentação pronta, para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. [)aias e Horários: 1. 

Inicio de recebimento das propostas: 08hs00min do dia 26101(2022: 2. 

Fim do recebimento de propostas: 08hs00min do dia 07/02/2022; 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das OShsO 1 min às 08h59min do 
dia 07(02/2022: 4. Inicio da sessão de disputa de preços: 09hsOOmrn 
do dia 07/02(2022, maiores informações na sala da Comissão de 

76 www.diariomunicipal.com.br/aprecc  
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Licitação, situada à Trav. José Jorge. sin. 1° andar, Campo Velho, 
Quixadá-Ce. das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Ibiago Pessoa de Queiroz 

Código Identllleador:C6E20038 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEIIt) 
AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITACÃO - TOMADA DE PRECOS N  
2022.01.25.1. A comissão permanente de licitação do Município de 
Quixclá ('1 ' . toma público, que será realizado Certame Licitatõrio na 
modalidade Tomada de Preços n°2022.01.25.1. Objeto: Contratação 
de empresa para executar serviços de reforma e ampliação da 
Secretaria de Educação, incluindo a implantação de uma sala para o 
lbncionamento do Conselho Municipal de Educação e construção de 
uni auditório no Município de QuixelôCE, conforme projetos e 
orçamentos anexados ao Edital Convocatório. Data e Horário da 

' Abertura: II de Fevereiro de 2022, às 08:00 horas. Em virtude do 
estado de calamidade pública diante da Pandemia de Covid-19. o 
recebimento dos epvçlopes será feito de forma organizadá sendo 
permitida a entrada de apenas um representante por vez para efetuar a 
entrega, com o intuito de evitar aglomerac&çs, assim conto também o 
recebimento para protocolos só serão aceitos nas mesmas condições  
isto é, um nor vez, os protocolos poderão ser feitos em dias anteriores 
a abertura do Processo no horário de 7hrs as 1 lhrs, uma vez que a 
;arde o e pediente ó exclusivamente interno. Observação: na data 
marcada para abertura não protocolaremos. apenas iremos receber na 
hora marcada. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação através do endereço 
eletrônico: www.tee.ce.gov.br. Informações: Comissão de Licitação. 
fone (88) 3579-12 lO 

Quixelõ/CE. 25 de Janeiro de 2022. 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 
Presidenta da Comissão de Licitação. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Ideatifleador:90DF29A6 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

A Secretaria de Educação do município de Quixerõ toma público o 
resultado da Adjudicação e Homologação, da licitação na 
Modalidade: Tomada de Preços a° 191 I.OI'2021. cujo Objeto é 
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 
NA ESCOLA FRANCISCA LAURA DE JESUS E REFORMA 
DE QUADRA POLIESPORTIVA COM CONSTRUÇÃO DE 
COBERTURA METÁLICA NA ESCOLA JOÃO OLIVEIRA 
LIMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE QUIXERÊ-CE declarando o processo 
Homologado e adjudicado em favor da empresa ELETROCAMPO 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 
63351.378/0001-01. que apresentou o valor global de RS 
1334.143,76 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil centos e 
quarenta e três reais e setenta e seis centavos). 

Quixerã-Ce. 25 de janeiro de 2022.  

MARIA ELENEIDE PERNA NDLS DE BRITO 
Secretária de Educação 

Publicado por: 
Jose Eucimar de Lima 

Código Identlfleador:78EC0773 

- 	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
°5 	 CONTRATO N. 001/2022 

CONTRATO 	ADMINISTRATIVO 	DE 
-. 	'RESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

-- Ç' MCELEBRAM O MUNICÍPIO DE QUIXERÊ, 
UO 

 'ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
.:ais9 9Ej ADMINISTRAÇÃO E O (A) SR.(A) JULIANA 

FERREIRA DA COSTA. 

Pelo presente Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, o 
MIJNICIPIO DE QUIXERE, através da Secretaria de Administração. 
CNPJ n° 07.807.191/000147, com sede na Rua Pc. Zacarias, 332 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela 
Secretária, Sr. (a) NICAELE LIMA ALVES, RG n° 2000030063753 
SSP/CE, e CPF n.° 022.155.913-23. e o(a) Sr.(a) JULIANA 
FERREIRA DA COSTA, RG n° 2.771.189 SEDS/R,N. e CPF n.° 
080.613.234-51, doravante denominado(a) CONTRATADO(A). 
contratam a presente prestação de serviços especializados, que se 
regerá exclusivamente pela Lei n'o 354/2001. de 29 de junho de 2001. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se o (a) CONTRATADO (A) a 
ocupar na Secretaria de Administração do Municipio, órgào 
despersonalizado do CONTRATANTE, a função de Auxiliar Serviços 
Gerais, que lhe foi destinada, com a lotação no Departamento ou 
Unidade pertinente, no(a) Centro Administrativo da Prefeitura 
Municipal de Quixeré a exercer as atribuições da função que lhe 
forem cometidas em lei, regulamento. regimento e chefia e ainda 
outras tarefas da atividade especializada. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato tem duração 
determinada, no período de 03 de janeiro de 2022 a 30 de junho de 
2022 (art. 31, da Lei n° 354'2001), podendo ser denunciado pelas 
panes nos casos de lei e ainda rescindindo por ato unilateral da 
Administração Pública, desde que caracterizado o interesse público 
dou a conveniência administrativa e na hipótese da Cláusula Quinta. 

* lo. - Este Contrato poderá ser renovado uma única vez, por igual 
período. se  houver caracterização de interesse público e/ou a 
conveniência administrativa, renovação feita mediante aditivo. 

* 2o. - Terminado o penodo de duração expresso neste contrato e não 
demonstrando a Administração Municipal interesse pela renovação. 
nos moldes expressos no parágrafo anterior, considera-se findo o 
presente Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O (A) CONTRATADO(A) prestará seu 
serviço sem dedicação exclusiva. 

CLÁUSULA QUARTA - A retribuição pecuniária mensal do(a) 
CONTRATADO(A) é de RS 1.212,00 (Hum mil duzentos e doze 
reais) de vencimento a ser efetuada até o 109  (décimo) dia útil do mês 
subsequente, podendo ser reajustado de acordo com os valores de 
mercado, cabendo às panes acordarem. 

CLÁUSULA QUINTA - Constitui-se falta grave o não cumprimento 
das funções descritas na cláusula primeira, dando direito ao 
CONTRATANTE rescindir o Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - Obriga-se o(a) CONTRATADO(A) a 
comparecer aos trabalhos do Departamento ou Unidade a que 
pertencer, cumprindo uma carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Obriga-se o(a) CONTRATADO(A) a 
cumprir integralmente ao disposto na Legislação Municipal. 

77 ww-w.diarioniunieipal.contbr/aprece 
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halo cm coascomoso em 
de 'tFAl!O 4. 205' o te 

(t,tro,ann.atiOdc4.74% 
(3 ei taças total di Tese.a 

no thtcio aIcom-,'sa ES "II 
bslh&' ao (ar. de desta.- 
51.5 	çue npm..o,t. os, 
auo,en.,d. 3.41 em tela 

lo mii sitie nor de RI 
l..t(. bilha... r oçma'nio de 

lo 31 ..bmo deaembrs de 
ISOlO. Sarado reputo.. RI 
dl 70 bilM.. 
O. 'Inato. rcmatrado, 

P. an.dace, e prece. Tem-
pado - saate 

ri ECONOMIA 

Receita recorde em meio à crise 
A Receios lodand ,nc.nma 2012. ano sala s.r,cadaçao 

recoedede Ri l&t,aJtJa.sna..menwreald. lrj%,m se. 
Ia. 7020 aao mao arado pela pa kmsdscoot lo 
De aoeõo ora a Receia, a molho., «itt ieliao 00 aio 
.1.10 boob.nnda vaca. a alores cacHo asclhoa& maia 
caduco. m.aoe.onaoaa.ao  .amu a p.odacioa md.aonaJ,a 
wcda & beau edo comercio fl aurn da .anecadacÀa 
obwn'.do. em 2021 cozúonm pai. odocnoda eq.Jpo 
"aioamga k mdboc.a tas ceita. puk&ss o e inalam asa 
ciii,... do Gomo a nôatt a anw.dacso. as. 
tE-' 00 laiposas de R.mii açnieotads. 00 aio p6. 
lado M.j asaistia alofOam qae a metia. aMa, idi tia 
thacraciads poccícto. rsio permsaesac. comas inflaçio 

Ratona o rnaioado ff4ei011t 	pois Receda sc abala. 
rado pelo I?CA. la. pane do. aainaera'noap. dn.0 asa. 
te A M~ de 2021 Picata em 026%. Mas 00 pleno. di 
osc2ms p  nea ..k0flJt 47.i9% øutro piam lavas-

lado pow t,aa e a miadas de componameaio ao. 
.aomaS. duannae • paniomoa. ima. nAuS. o piudia. lima. 

da p aini4ea. põe caaaa. do soiamenao .a.sal 
.4 Rasa. destacou asna. (no. po.n.m a «lonca. doa 
raimaoo .nec.d.do, soMe o do.cp.ho de 	nwa. 
- .Ini coOU. q...  hino.. rondam Ri 4l.l b.• 
1*. O a.al..ea tal Iaade li 1% em. nelaqia ao aao uso 
rso em aú.maro. aboolutot moio P5931 MIM. Latr,o. 
que mias m.puboiaanm a mota, da anecadacsa tIni 
boa «.01ev Pl'Csta. a Rasa. Pnn'&ni..aotas oolo)T 

Mapt_,"  s U..LSS 
sa. flMØSe M a.. ais na aS as.. 

51 aO - 
- .aSaa 

Sss. as e a 
.aoq.CSII,SNMS -. - 

ate as 'se. sessas. 

11€ na ('lOtai. .lca,caadõ 
53.2% Na a.q..is.c a.. apele 
,om cm. titulo, toJea.do, à 
lan S.Isc. com  pai:a.ipscao 

Io,p.ota.sdot, .t II 4%. 
Em rolado O 000upo., 

câo do c000ç.ae paI pIarei. 
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1'.~ por LIcItei dciii 
.oacta.caao cotre 1 o 5 saca 
0, istaalo, com prato ealtre 
e lo no.. pai sua 	co,- 
•ctpondci.i  
lei com nat,mc,ao .com. 
4c10. .2) 0% 

Investidoras 
Um teta. de PCI 01$ no- 
• an,rstsdo.es 'e cada. 

traiam 'o Tesouro Danla 
em d.semhro 1) 1.61(10 
total de ai.nma,daen cada,' 
irado, ao (161 dome. atam 
pia 162$t.I3i.o u. core' 
aos. sasia. de fl.lSao 

acumulado do ata (a au 
nono de ,.cr.l,don, ali,.. 
chego,. a 1 CIO 127 'afta. 
amuado de 23.7% no. tal-
uno, Itt... Sora.o 
aa,$ amo loa do 'a aj a.-
o., alva,tadon. MIto. 

A otiliaaç5o do Tesoura 
DoEria Por Nt3° nv 
0.4°... podo 	obwrv.ds 
pelo oonoâotacel nomeia 
dc anal.. sIt Ri o m.l que 
eoornç'oraJ."a. cm do tom 
No, a 3a5 alt oponacoes de 
nnd.do ,.'uak.a • anilada-
ia, o que coore.pot.daa 
ISP' das nes&t. nutoadsa 
no noto o salino meduo pai 
operado. anac miii, tio dc 
REI 442.04 

O, mn.odoee. e,tlo pio 
Senado pg-cI. & natéo pra 
lo Ao anda. de (talo, coo. 
prai, de san a nato ais,. 
,IpIe.enoaraa 61.1% e aqaae' 
la coa pino de 5 a la an 
2U% do aooat O. papem 
de mao de 10.004 de pino 

hogaruo a4,pdas .esdas 

O Tesouro Direto lo, cm 
Oti !IOOL•0 oO, boi para 

pop.alaruai me tapo de 
caçior permata 'a p000aM. 
(atcaa pudcwtr sdqwair 
00.10,  poUso. darr.amc, 
o. do 10,0.10 \a..00a.. na. 
sei. wicomnedsaçda do a5rn-
lis financeira. O aço.adoT 
ló pnsisa papi tair.a taxa 
par, a calnona mpo..a't 
- costela do. 'aula. 

A senda de "inalo, e ama 
da, Forma. que o (ona 
co tem de sara! teus'..,' 
para Raia. dM4.' e honrar 

lpn,mnso. Pan laca, O 
Ta.oaio 'Zacaoraat te com 
pmmeic a de'aloen t,  oa.o. 
com  ora s4.aaeaal que - 
ruo., de acordo com a Se 
la, o. aMace, do malaçio. 
arab., ou em. taxa detooda 
onaenipadaaactiac aio cato do. Papei - 
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- 	i4ugiW: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACIJRU 	:OMISSÂO r5 / 	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÕ 

AVISO DL UCrTAÇÂO 	 'N4i1"f,Ç 	 AViSO DL ucuAçÃo 
PnCÃO ELfTRÕallCO CO,  2022.0I,It1.P3 	 ''' -- 	 TOMADA DE PREÇOS P0 2022 01.25,1 

0 Pregoeiro da Prefeitura Murucipai de Pa'acu'u . Cora. torna publico, para 
conhecimento dos •nteien^ que no protinso dia 08 de fevereiro de 1022. as 0&Wh 
(oito hoi por R. do sitio www.'ic'tacoes't.cons te, estara realizando lcitaçlo na 
modalidade Pregão (Iettbntco dnputa modo abi critério de lujarl.riitO menor preço 
Der lote, tombado sob o no  2022 01 19 3-PE, com liv', ao RegIstro de Preço para torturas 
eventuais aovisaçõet de géneros alinsearcios dest,n.ado's a merenda e'sccl.v IPNAC. PPOAP, 
PPLAF, RIJA. ALI. Mais tducação. Educação de Tempo Iniegral)  visando atender as 
necessidade, da Secretana de Idacação do Musicipso de Paracse'u, o qual encontra-ia ria 
integra isa Sede da CDrndnlo, situada a R. Coroa.' Meireles. M 07. Ctfitro - Paracuru/Ct 

CLP 62.6*3000 Marei lnfor'naç8es no endereço citado, gelo Por... (85)  3344 $802, rio 
hor$rio de 08 GOl, as lI 001, ou gelo sire http //munâc,p.os.rce.ce soe br/ficltacoes 

Paracuru Cl. 25 de jae'e0 de 2022. 
LDV»1 IMGA ANOF.ADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 

ALSUITAOO DL JUIGAMINTO 
TOMADA DE PREÇOS ar,  2021.I1.22.SaWAOM 

A Presidente da Ccri,tiJo de Ucitaçio de Perrrecoste . U. torna publico o 
resumo do resultado de ulgarnenlo da proposta da Tomada de Preços 11 2021 1122 SI-
TPaDM. culo Objeto é a contratação de serviços de ergeslwua para implantação de 
sistema de abagecimento de água em corrnandedes rurais Raso. do Cedro/Arisco) na 
Zona Rural do  Município de Peiiteco,te. SiCrou'na vencedora a empresa iC Projetos e 
Construções LTDA.Mf. por oFerta, o menor preço rio valor tot.l de R$ 565.931.91 
quinhentos e sesseM. e cinco ml novecentos e oitenta e um reais e noventa e um 

cerstavos) Fica aberto o prazo recsarnal, previnto no ert. 109, Incito 1, alista 'b do vigente 
Estatuto de licitações. Maiores iniornsaçõe na sala de lacaaçlo situada na Rua 0, Morte. 
de Azevedo 5/91. Centro . Pentecoste . Estado do Cearã. 

Pentecoare . CI. 24 de laneiro de 2022 
IVINA CAGILA BEZERRA DC ALMEIDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA 

AVISO DE LIC,TAÇAO 
patoAo eurnOealCO 91' 01.2e,0I/2022 

O Pregoeiro, atrases da Secretarui de Meio Ambente e Desenvolnirnento 
Agropecuaarso. torna publico que se encontra a disposição dos interessados, o Sisal do 
Pregão (Jetrõniro se 0121 03/2022. que te., por obpto a locação de 2 Icei trator.. 
agricolas (ei coas grade aradora lsdraulica, tot's operador, comoustreel e  rnanutef.çio (se 
necessãr.o) por conta da contratada pare atenamento ao programa •I4or, de  Ara? 
Recebimento da, propostas a partir, desta psablcaçio ata o da 08102/2022. as 08h, 
rlorkrio de Urasilia. abertur, das proposta no tRio w.rrnbbrna,escomte. O tsioo da 
tessao deisput da de preços 08/02/202? as OOet, lsorau'lo de SrasulsL no sitio 
sww btasrret com br Informações gera., O Cd,t.l pudera se, obtido aliavas do sitio 
refendo acima e demais Informações poderio ser adquiridas no endereço Rua-  .knienai 
Gondim. no 221 ' Centro Pndoresemalct tetelor.es (IS) 33752427 / 3375 1891. de 
segunda a seita feira de w as 1411 O, ,nteressados Scan' desde a notificado, da 
necessidade de acesso ao sito sewe bbniiset coa' 6r gala verificação de informações e 
alleraçõe, supervenientes 

IOSIMAR GOMIS lOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

(XTRATO DC CONTRATO 

Conlrato de Financiamento à nlrae,tru( uraeao Saneamento CINASA . Apoio isnanceiro 
Falei despesa de capital . outras garantas Tomador dos Serviços Prefeitura Municipal de 
Porteiras'Ce. CNPJ sI 07654 114/1-02 Agente r,nancno Cata Cconõnssca rederal. 
CNPJ n•. 00 36O.3OS/1-O4. Fi,rsden*'taçáo Legal: Autorização Legislitera para 
contratação de operação de crediço, por meio da L. Autorizadora de Pie 619/2021. de 22 
de outubro de 2021, publicada no D,ario Oficial do I'ornador Objeto Contratêçao de 
operação de credito pinto à Casa Econõmica Fetal ate o valor de R$ 5 eoo.ato.® (caco 
m,uhões de real,) por meio da liSsa de credito do programa PINASA . Financiamento para 
Infreestrutura e San.arnersço. objetrnando financiei programa de ns'en,n'ientos. com 
abrangênca em obras de iilraestruiura e saneamento, proletos estnatsarantes, otos civis 
em equipamentos piabscos, contrapartidas. reanustes. dentre Outros previsto, na linha de 
financiamento, reflr a destinação dos recursos. conforme termo, da Lei Autorirat,va Valor 
Global Contratado RS S. 	ott.00 (cinco misões de rea,). Dela da Assinatura 
30/12/2021. Da V.gkncia 96 (noventa e seis) meses Sugnatirios eab.c Pinheiro Cardoso e 
Marco Goriçalves Gonçalo:. respectivimentr 'amador dos !evsços e Aenle rrancrnro 

RCSUITADO De IULGAMLPITO 
PRIGA0 E1ET1ÕNICO P0 l022O1.11.I 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Porteiren/CE, torna publico o 
Nleamersio do Pregão tlttrõusco is' 20220111 1, na seguinte ion.sa: A empresa Coperga 
Comercia de Gas Pereira de Morais sagrou-se vencedora panto ao lote 01. A mesma fora 
declarada habitada por cumprimento integral és agências do Edital. Informações pelo 
telefone IUÈ 35$7 1254 IR-li II 

PorteratICL, 25 de aneiro de 2022 
filARA AL NE MINO4S SANTOS 

flFEITURA MUNICIPAL DE QUIXAM 

*flO CC uatu*ÇAO 
PReGÃO ilnlÕe.00 Na 10002/1922flS 

O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna publico que s encontra a 

disposição dos interessados, a licitação Pregão Eletrônico na (0001/2022 PIRP. do tipo 

menor preço por lote, cujo  ob1a'to Registro de preços para lutura e esentual 

contratação de serviços de at,rtsent,ação pronta, para atender as necessidades da 

Secretaria da Sai4e do mursicupio Datas e Norarlos'  1.  Inicio de recebimento das 

propostas. OSai do dia 26/01/2022; 2 Fim do recebimento de Disposta. 0815 do dia 

07102/2022. 3 Abertura e Julgamento dat propostas' das 080111 às 08 5915 do d'a 

07/02/2022, 4 Ineco da sessão de dutputa de preços 0911 do dia 07/02/1022. maiores 

informações na sala da Consissao de Lactação, situada 1 Trano José Jorge. s/n. II anda., 

Campo Vceso, QuaadaCe. das 0730' és 2230' e rio sde. toe cegovbr 

JOSE WAN DL RAIVA JÚNIOR 

#'J%, sai evc.'se'nn - - 'ts. si mente 
sa.J.i.ra - em urri.a,.ea-dIS ris, viu ,Õap' OtszJtJJOs?4J5l% 

A comissão perrvsan.rstr de icitaçSo do Mtasicipio de Ouitalõ/CE, torna público. 
que serã realizado Certame L,c,litonO na modalidade Tornada de Preço, ne 2022 01 25 2 
Objeto Contratação de enspre.a para enecutar serviços de reforma e ampliação da 
Secretaria de Cskacação incluindo a implantação de unta sala pata o funcionamento do 
ConseFio Murucipal de Iducação e construção de uns ai.ótorso no MuniC'pio de 
Guiaelõ/CÉ, conforme projetos e Orcansenlot anexados ao Edital Corsvocalõito. Data e 
Horário da Abertura: II de fevereiro de 2022. as 08:00 Paoras. (e,. vetude do estado de 
cala,'nidade publica d'ante da panidenva de Covsd-19. o recebimento dos envelopes neta 
leito de loisa orgarazada. sendo permitida e entrada de apenas um representante CO,  neo 
para efetuar a entrega. 001,5 o intunto de evitar aglomerações, assim como tarneem o 
recebimento pa'a protocolos só serão aceitos na. ,,wsrras condições, Isto e seis por vei. 
os protocolo, poderIo ser lestos em dIas anteriores a abertura do Procmio rio horano de 
iFa's as llsrs, urna seu sue a urdo. eapedien.ee  a eaclttrraisnetta interno Observação na 
data marcada para abertura filho protocolarernos, apenas irenios receber na hora marcada 
Os interessados poderio ler e obter o texto integral do edital e toda, as ireormações sobre 
a licitação através do endereço eletrõruco www tce.ce.gov.br  informações: Comissão de 
tcitação. fone 1831 3579-1110 

QneaeiO/Cl. 25 de janeiro de 2022 
PWICISCA P,ACtILL DL OLIVEIRA 

Presidenta da Counrssão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE 

(3TJLATO OC REGISTRO DE PRIÇOS 

tatrato da Ata de Registro de Preços Me  2021.12,01101 - Pregão (artrõrcco 91t 
202112 (M 015*P Ob,.to Registro de Preços para fatura e erentual contratação de 
empresa etpeoalirada para prestação de servIços lurier$r,os, com lors'sec.sses'lto de u'nas, 
rers'ioçio dentro do Met'cipo e prestação de serviços de translado funerário para atender 
a Secretazia de Proteção Social e Diretos Hur,sanos do Municupio de Salitre/CE. Da 
Vigência a Asa de Registro de Preço. tei'à vaidade pelo prelo de 17 (darei meo 
contado, a part. da data de sua assinatura Data da Assinatura 20 de janeiro de 7012 
Fsr.das*ritaçao Legal Leis Cederas n' 10.520/02 ' leu do Pregão e $ 666/93 . lei da-. 
Licitações Púbsca, tmpre.a Registrada Marta Mirar, da Sera'Me - CaIR: 03*4366/0001 
06 Lote Único AS 353000,00, Sugriatarsos. Oorisvalda Pereira Filha Ordenadora de 
Oesp do Fundo Muncipal de Auuntjncia Social e Maria M,ran' da Suava. Responsavel Legal 
da empresa Mansa Mirar, da Silva ME Saloze/CE 25 de janeiro de 2027 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 00 CARIRI 

AViSO DE  LICiTAÇÃO 
PREGÃO CLCTROIWKO NI 19.01.2022 01 PC 

A Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, CC, por esterinidio do lau 
Pregoeiro torna publico que faá reaivar licdaçao na modalidade Pregio Cletrônco Nt 
1901 2022 01 PE. tipo menor preço, para a contratação de empresa para prestação de 
serr,ços de transporte escolar, ob1etrvandõ atender as necessidades de locomoção dos 
aa,ano, matncutados nas Cucolal Públicas de Ensino do Mvniclo,o de Sanaria do Cai 'CL 
O receban.er,eo das propostas se dera atrase, do nute IRRXISolo a parir do dia 
26/01/2022 ás 37". abertura das propostas 08/02/2022 is 0900, O edital estará 
dusponirel mios utes 	«vise liotacoes-e com br, viss-w lantanadocanr. te gov ti e 
«tese licatacoes «ccc gov br, bens como na sala da Cortiussão de Lacitaçio, na Rua De 
Psàcldo Cidade Ftru'ero, 347, Censio. Santana do Can'i-C(, a partir da puthcaçio deste 
aviso, no horirio de PICOs as 12~ 

S.untane do Cariri-CL, 15 de ianeeo de 2022 
WCAS IlISTIelO CAETANO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.ÂO BENEDITO 

mtSue,TADO 

 

DE FLA$ILrTAçAO 
TOIRADA DC PReÇOS PIl 2021.I0,2201 

A Comnnsão Pernsanerce de licitação do Murucip.o de São Benedito CE torna 
psibhco para conhecimento dos r'te.sistados o resultado do ulgansento dos documentos 
de habilitação apresentado, para a lotação acima relenda, culo  objeto e a Comutação 
dos serviços tecncOs especialIzados em engeriiena cmii, para a execução das obras de 
pavirsantaçlo em pedra tosca de vias dos SAtos Campo de Pouso. Muricrtuba, Santa LuzIa 
e Siso do Meio, ruo Município de Sao Benedito/Ct, Conforme Projeto laico * Comissão 
declarou Isabaitadas as empresas Atavio Comttnações e Locaç&es E RELI., beatos 
Construções (RELI - ME., Construtora Monet ClUti EPP, mil Construções CIRLLJ. Vt 
Constriaçôes e tinpreendarTsentos LTDA; Construtora Nova Ibdessándia tIREIS; Habite 
Engenharia e Èmdb.14n4 LTOA: Srandio Constriações e Serviços (IACU - ME, NortIs 
Lnspreer.dinserltos e ServIços LIRLL1. Comnpbea Serviços e Construações I111tLJ; 67 
Construções e Serviços tiRai, e'sta trigertaria & Itnõven (IREIS; ARFa trgenfsaria (IREIS, 
Constram Conttrsiçoes e Aauguel de Máquinas LUSA; Cleuinaldo 5. de M,seida Construções 
- ML Foram declaradas inabhitadas as empresas Construtora *0 LIRIu, rio atenlirrientos 
aos Rens 326; 3.28:34 3 3 3, Lmispr Constrsaçôes & Serviços, não atendimi aos 
.1 ..s 326; 3  3; 3423 1 Mister Serviços e Cõnst'uções CIRELI. rio atendimento, aos 
tens: 34131. 0,rua.sic Senv.çoes tiRai, não atendimento. ao, *tint' 333. VIA 

Constauções Locaçõe. e Eveatos LTtiA ME, não atendasentos aos tens; 3.4. 13 1:  A & II 
constuu.ções LIDA. nio atersdasen(os aos simM si s ; 3 1 5: 331; 338. 34.11; 
3412. 3413. 3421, 34211. 3422. 34224, 351. 332-; 353 Cun,ineme 
prevê o Ad 309, raso Ida la, 8 666/93 fica aberto o prazo de 5 (cinco) duas Aao previsto 
em lei palha  apresentação de recursos a serem interpostos pesou recorrentes, Caso assim 
desejem 

São BeredrtoCt 25 de janeiro de 2021 
RONALCO 1080 OAMASC(PaO 

Presidente da Corruiss6o 

analisADo og IASIUTAÇIO 
TOMADA DE PREÇOS 910  2021,I1.22.01 

A consisão Permanente de L.cltaçaO do Muivucipo de São Barsed,to'(( torna 
publico pana coeslieclniento dos interessados o resulTado do luan,en(o dos docijrsientos 
de Isabilisaçio apresentados pari a licitação acima refersda, (vaio objeto é a contralaçao 
dos serviços têcncos especializados cris engenhana civil, para a e.ecução da obra de 
pavasseasacao em pedra tosca na socalidade do Sitio Queimadas, no Município de São 
Øennessee/Cl AoOs analise dos documentos a Coe, nsao decsarota hasimatedas as erohpresas. 
Apia Comercio Serviços. Projetos e COnttruçôes; Comoleta Serviços e Construções LUlA 
ME, Delmar Constrvações (IREL1 . LPP. j C de Aguiar (ngenJsaria e Contruçles.EPP; Habite 
Creenilarua e lnsobmliarla LiDA: M 1. Projetos e Engenharia (IREIS. Ramidos Conisnações 
Emiti ' MI, Rapacon Construções e Locação. tIAEtl - ME. Terra Sano, Cor.su,ações CIRtII; 
fl Construções e Empreendermeatos ItISA; Terra Construtora LTDA e VIS) Cømstruçøes e 
Serviços EIRIU visto que nato se observou probie.nas em suas documentações; loras, 
com-danadas ,nab,iutadan as elsscresas Construtora *0 (IR! Ii, não ateadirnento acoitam 
328; Moitas (mpreendimeieos e Serviços (lRttI, riSo atendus.ea,to ao famo' 1.41 33, 
Nova Construções Incorporações e Locacoes tIRai; não atendimento ao tens:' 323; a M 

Neto Construtora LIRELI, não atendimento ao tem. 3 34. e 342.24; Precieno 

tuissarir aumaiau sariani. us.aau,, se,., 	z la zestilozt 	P 
a,,  ,ae. , ,*aesanau', cs,uaes Pai,.. bati.. atrasar 
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ESTADO DO CEARA - PREFEITCRAMUNICIPALDE BATURITÉ -AVISO DE LICITAÇÂO-CONCORRLNCIA!r 1901.02/2022 -AC0? 
Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de BaturitéiCE -toma publico. para conhecimento dos interessados, que no próximo dia IS de março 
2022as9h.na Sede daPreíeituralocalízadaàTravessa 14deAbril.SXCernro. BaturiIôJCE.eslarãrealizando licitação, namodaIidadcCONCORRtNCIA. 
critério dejulgamento técnica e preço, tombado sob o a'1901.1212022, com o seguinte objete: C,ONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE BATURITE'CE. DE 
ACORDO COM OS MAPP'S 463 E 468 DOS PROGRAMAS DA REQUALIFICAÇÂO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO 
CEARÁ, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO,o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitaçào, no 
horãno de sh á. 12h e no sue do Tribunal de Contas do Estado hnpsillicitacoes.tce.ce.gov.br. Nylmara Gkke Moreira de Olheira - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paracuru - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N' 2022.01.19.3-PE. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal 
de Paracuru - Ceará, toma público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 08 de fevereiro de 2022. às 08:00h (oito horas), por meio do 
sitio 'www.Iicitacoes-c.com.br",estati realizando licitação ria modalidade Pregão Eletrônico disputa modo aberto, critério de julgamento menorpreço por 
lote, tombado sob o n° 2022.01. 19.3-PF.. com fins ao Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de géneros alimentícios destinados a merenda 
escolar (PNAC. PNAP. PNAF. PEJA. AEE. Mais Educação. Educação de Tempo Integral) visando atender as necessidades da Secretana de Educação do 
Mumcipiodc Paracuni, o qsal encontra-se na integra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Meireles, n07, Centro - Paracuiu'CE - CEP: 62.680-000. 
Maiores infonnaç&s no endereço citado. pelo Fone: (85) 3344.8802, no horário de 08:001, ás 12:00h ou pelo site http://munieipios.tce.ce.gov.br/liciiacocs. 
O PregoeIro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Potiretama -Aviso de Licitação. Modalidade: Tomada de Preço. NTP-00112022 -SEINFRA. Objeto: 
contratação de empresa para executar obras e serviços engenharia para a reforma e ampliação do Abatedouro Público Municipal. deste Niunicipio. de 
responsabilidade da Secretaria de lnfraestnirura, conforme planilhas de orçamento, cronograma lisico linancetro. memonal de calculo. composição de B.D.I. 
composição de preços unitários, composição & encargos sociais, memorial descritivo, projetos (peças gráficas) e Anotação de Responsabilidade Técnica-
ART. em anexo. Tipo de Licitação: ~r preço global. Regime de Execução. Indireta A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no dia II 
de fevereiro de 2022 às 08:00 horas, na sala da Comissão de Licitação. estaca rcccbcndo os crnctopes de habilitação e proposta de preços, para a licitação 
do objeto acima citado. A Comissão. 

ENNMM&bí~dcQ.y4  - Aviso de Licitação -O Pregoeiro da Cotnissàodc Licitações torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação de Prcgfso Eletrônico n' 10.002/2022-PERP. do tipo menor preço por lote, cujo objeto Registro de preços para futura e cscntual contratação de 
serviços de alimentação pronta, para axenderas necessidades da Secretaria de~ do município. Datas e liorâtios. 1. Inicio de recebimento das propostas 
08h do dia 2601.2022; 2. Fim dorecebitneotodepropostas: OShdo dia OltOV2O22; 3. Abertura  Julgamento das propostas: dasü8:OIh as 08:9hdodia 
07/02/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: 09h do dia 07/02/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada àIrav. Jose 
Jorge. 5,/ri, 1° andar. Campo Velho. Quixadã-Ce. dai Ol:3ohás 11:30h e no sitc:wn'.tce.ce.gov.br. José Ivan de pais Júaior. 

e.. •es e.. 
Prefeitura Municipal de Quixadã - A Presidente da Comissão Permanente de Licitaç5o faz saber a todos que, se acha abalo o SEGUNDO ADENDO AO 
EDITAL do Processo Licitatôno Tomada de Preços W 04.00112022-TP. cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de 
planejamento, organização e realização de processo seletivo de provas para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de nível superior. 
nível médio e de nível fundamentei da Prefeitura, bem como o processo seletivo para o preenchimento dos cargos de agente comunitário de saúde e de 
agente de combate as endemias. Originariansente prevista pare ocorrer no dia 0&02i2022. ás 09h. e REMARCADA pano dia 15/02/2022, ás 09h. Mirila 
Mana Saldanha Lima 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aiitonina do Norte. Aviso de Revogação de Processo de Licitação. A Prefeitura Municipal de Antonina do 
Norte atrasis da(s) Secretaria(s)de Educação, Saúde, As.tslõncia Social  Fiando Getal, comtmicani a Revogação do Proceno Administrativo na Modalidade 
Pregão Presencial n°2021.12.07.01. destinada a aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo e vasilhatises destinados a atender as necessidades de 
diversas Secretarias do Município de Antonina do Norte CE. Motivo: razões de interesse público. Fundamentação Legal: ais. 49 da Lei n° 8.666'93. Ciceto 
Leadesom Oliveira da Silva - Ord. de Desp. da Saúde; Francisco Anais da Silva - Ord de flesp. da Trab. e Assistência Social e Fundo Geral; Arabella 
Pereira Roseno - Secretária de Educação. Aatoalaa do Norte/CE em 25 de Janeiro de 2022. 
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ESTADO D0 CEARÁ - CÂMARA MLNICIPALACOPIARA -AVISO DE LICITAÇÃO - A(0) CÂMARA MUNICIPAL DE ACOPIARA. TORNA 
PÚBLICO QUE REALIZARÁ AS 08:30 DO DIAS DE FEVEREIRO DE 2022 EM SUA SEDE NA RUA CEL RAIMUNDO DE PINHO. $9. PREGÃO 
PRESENCIAL N 2001.01/2022. OBJETO: CONTRATAÇÀO DE SOLUÇÃO DE Ti CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
ESTABELECIDOS NOTERMO DE REFERÊNCIA. EDITAL À DISPOSIÇÃO NA(0) CAMARA MUNICIPAL DEACOPIARA E NO PORTAL DE 
LICITAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ACOPIARA/CE. 26 DE JANEIRO DE 2022. ALMIR SEVER1NO ISIDORO tUMOR 
- PREGOEIRO(A) 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Cura. CIS VALE - Aviso de Pregão N 001/2022- PP - Modalidade: 
Pregão Presencial. Menor Preço por Item. Objeto: aquisição de combustível automotivo e óleo lubrificante pala atender as necessidades do Contorcia 
Público de Saúde Interíederativodo Vale doCuru - CISVALE. Datade Abertura e Local: Inicio às l0:Qohdo dia O7de Fevereiro de 2022. sala de reuniões 
da Equipe de Pregão. Ruaivaçi Sampaio Pentes rio 1696-13. Centro. Caucaia. CEP: 61.600.150.0 Edital na integra poderá ser adquirido noendereço acima 
mencionadoounos sites: https:/iicttacoes.tce.ce.gos.br  ou www.cisvale.ce.gov.br. lnfonnações: Fone Fax: (85) 3342-2767. Cancela -CE. 26 de Janeiro 
de 2022. Cláudia Bernarda Medeiros - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Primeiras - Aviso de Julgamento - Fase de Habilitação - Tomada de Preços a• 2021.11.10.1. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porleiras/CE. toma público que fora concluido o julgamento da fase de habilitação da Tomada de 
Preços n"2021.1 1. 10.1,  sendo o seguinte: Empresa Habilitada - M %linen'ino Neto Empreendimentos ME.). G. A. Engenharia LIDA, Ecos Edificacoes 
Construem e Senscos LEDA -ME, AR Empreendimentos Serviços e Locações EIRELI. ide Fonte Rangel EIRELI. H  Serviços de Construção EIRELI. 
Barbosa Constnicoes e Servicos LTDA. FF Empreendimentos e Servicos LTDA. José Ursas Filho EIRELI e T A França Serviços - ME. Maiores informações: 
(88) 3557-1254 (11-211). Porteiras/CE, 25 de janeiro de 2022. Maria Edna Tavares de La.or - Presidente da CPI- PL 

Estado Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Palitaria - Aviso de Licitação. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Palitaria. toma público 
o edital de Tomada de Preços no 25.01.2022.01. do tipo menor preço global, que sem como objeto a ampliação da Escola Matem Sobrinho (constn.çio 
de uma sala de aula), na sede do Município de PalhanoCE. com  sessão de abertura marcada para o dia 14 de fevereiro de 2022. às lObOOn,in. na sala da 
comissão de licitação, na avenida Possidonio Barreto. 330, Centro. Palhano-CE. O edital encontra-se disponivet no portal de licitações do Tribunal de Contas 
do Estado do Ceará e pode ser adquirido no endereço supra. Informações poderão ser obtidas pelo fone (88) 3415-1050. Palbaao-CE, 25101/2022. Maria 

Vaausia da Silva Soussa - Presidente. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Horizonte. Aviso de Cadastramento. A Comissão de Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Honzonte CE. em curnprtmento ao disposto no Au. 34. §l'.  da Lei ri' 5.066/93. torna público o recebimento da documentação neces.ána para snscnção ou 
atualização do Certificado de Registro Cadastral - CRC junto a esta entidade. Informações e entrega de documentação na Sede da Comissão de Licitação. 
Av. Francisco Eudes Ximenes, 123. Centro. IlorizonteiCE. de 05:001% à. 12:00h. Israel Ítaio Alva da Silva - Presidente da CPL. 


